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. ندکرساند شرکت پارسیا صنعت ذکریا در زمینه ساخت و تامین تجهیزات و قطعات صنعتی فعالیت میاحتراما به استحضار می      

ماشین کاری و مونتاژ قطعات صنعتی و دارای تجهیزات  کبیرشهرک صنعتی امیرصفهان ا اه ساخت واقع دراین شرکت دارای کارگ

های مربوط به انجام پروژهو قادر به  کندیدر زمینه های ارائه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی فعالیت مباشد. این شرکت می

اتی عتوانایی انجام کارهای مطال ،ریخته گری و طراحی و ساخت انواع مدل های چوبی و آلومینیومی، و تولید قطعات صنعتی ساخت

شامل انواع جک و یونیت های  طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیکی ،و تحقیقاتی منجر به ساخت کلیه قطعات صنعتی

 ها وها و انواع کوپلینگ، هیدروموتورآالت صنعتی، شیرها هیدرولیک تامین قطعات هیدرولیک و پنوماتیک اعم از انواع پمپ

 .باشدستیک، دایکست و ... میهای تزریق پالفیلترهای صنعتی و ساخت قالب

های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فوالدساخت و تامین انواع کوپلینگ        

   ساخت جک های مربوط به لیفتراک      

فشارهای کاری گوناگون و پنوماتیک در ساخت یونیت های هیدرولیک        

     ساخت و تامین انواع فیلترهای صنعتی      

      فشار و دما و شیرهای کنترل جریانی تامین انواع گیج ها

      های آب بندیساخت و تامین انواع اورینگ، کاسه نمد، پکینگ، گسکت

تامین الکتروموتور و انواع سیم و کابل         

ساخت و تامین انواع قطعات مکانیکی مربوط به ولوها و کنترل ولوها        

های فشار و دما و شیرهای کنترل جریانتامین انواع گیج        

هاها، شیرآالت، اتصاالت و فلنجتامین انواع شلنگ        

تامین انواع بلبرینگ، کاسه نمد، تجهیزات بازرسی و کنترل        

      های هیدرولیکی و پنوماتیکیتامین کلیه المان
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    تامین کاال از برندهای زیر:

        Masoneilanشرکت  -1

 Miltonroyشرکت  -2

    Enerpacشرکت  -3

 Parker شرکت  -4

 Kaiserشرکت  -5

 Siemensشرکت  -6

               Burgmannشرکت  -7

            Jhoncraneشرکت  -8

 Kobelcoشرکت  -9

 Mrashalseaشرکت  -11

  Atos         شرکت -11

 Alascobcoشرکت  -12

 Sandvikشرکت  -13

 Galtechشرکت  -14

   Caproniشرکت  -15

 Chia Wangشرکت  -16

 Kineticشرکت  -17

 Youkenشرکت  -18

  Rockkشرکت  -19

  THBشرکت  -21

 TPCشرکت  -21

 Festoشرکت  -22
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